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Sammanfattning 

SMA Mineral AB:s kalktäkt på Klintebys 1:4 klarar riktvärdena för externt industribuller 

vid normal drift dagtid enligt angivna driftsförutsättningar. 

Även vid borrning eller skutknackning klaras riktvärdena för externt industribuller vid 

normal drift dagtid. 

Ljudnivåer i omgivningen är beräknade med all kross- och sorteringsverksamhet 

tillhörande kalkbrottet pågående från kl. 06-18. 
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1 Bakgrund 
SMA Mineral AB driver kalkbrytning på Klinebys 1:4 i Klinte i Gotlands kommun 

ÅF Ljud & vibrationer har fått i uppdrag att utföra denna bullerutredning för att 

kontrollera ljudnivåerna i omgivningen från verksamheten. 

Ljudmätningar gjordes under platsbesök 2018-05-14 för att bestämma ljudeffektnivån 

för de mest bullrande maskinerna och installationerna inne på verksamhetsområdet. 

Beräkningarna utgår från driftsituation för befintlig verksamhet. 

 

Figur 1. Kalkbrottet på Klintebys 1:4 på Gotland. Blå streckad linje visar kalkbrottets läge. 

2 Uppdrag 
På uppdrag av SMA Mineral AB har ÅF Ljud & Vibrationer utfört beräkningar av buller 

från bryt-, och transportverksamhet inom kalkbrottet till närmaste bostäder. 

3 Underlag 
Följande material och information utgör underlag för utredningen:  

• Uppmätta ljudeffektnivåer på respektive maskin/installation. Ljudeffektnivån 

för bergborr och skutknackning har tagits från ÅF Ljud & Vibrationers databas, 

med ljuddata baserat på motsvarande bullerkälla på annan plats. 

• Kartmaterial och information angående driften och maskinpark, erhållet av 
SMA Mineral AB. 

• Fastighetskartan (rasterdata) samt höjddata i 2 m rutnät över området, 
Lantmäteriet/Metria. 

• Aktuell flygfoto och höjddata erhållet från Magnus Johansson på SMA Mineral 
2018-11-26. 

 

4 Bedömningsgrund 
Naturvårdsverket släppte april 2015 ”Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller”, RAPPORT 6538. Vägledningen ersätter Naturvårdsverkets tidigare 
allmänna råd Riktlinjer för externt industribuller, RR 1978:5 samt 
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övergångsvägledningen Buller från industrier och tillämpas vid nya 
tillståndsansökningar. 
 

Tabell 1. Utomhusriktvärden från rapport 6538 ”Vägledning om industri- och annat 

verksamhetsbuller”. Tabellen avser frifältsvärden.  

 Områdesanvändning  Ekvivalent ljudnivå i dBA 

  Dag 

kl. 06-18 

Kväll kl. 18-22, 

samt lör- sön- 

och helgdag 

kl. 06-18 

Natt 

kl. 22-06 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 

bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

 50  45  40 

 

I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna 

ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta 

ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den 

ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.  

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet brukar som huvudprincip bedömas som 
industribuller. I beräkningsmodellen har lastbilstransporter modellerats när de befinner 
sig inne på verksamhetsområdet. 

 

5 Bullerkällor 
Källstyrka eller ljudeffektnivå, LWA, [dBA] har bestämts genom mätning på kort 

avstånd från aktuella maskiner. Mätningen på plats genomfördes 2018-05-14 av Carl 

Pilman från ÅF Ljud & Vibrationer. För några av maskinerna har ljudeffektnivån 

hämtats från mätning på motsvarande maskiner tillhörande annan verksamhet. 

Tabell 1. Bullerkällor vid verksamheten.  
*Ljuddata ej uppmätt på aktuell plats utan baserad på motsvarande bullerkälla uppmätt vid 
annan grustäkt.  
 

Bullerkälla Befintlig verksamhet 

kl. 06:00 – 18:00 

Ljudeffektnivå LwA 

[dBA] 

Hjullastare tippar kalk i 

lastbil 

5 min per timme 104 

Dieselaggregat GenSet 

MG231-SY 

100 % aktivitet  

(60 min per timme) 

92 

Sikt Explorer 1800 100 % aktivitet 110 

Sikt Frontier 100 % aktivitet 115 

Mobilt krossverk inkl. 

tippning med grävmaskin 

100 % aktivitet 119 
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Skogsmaskin 100 % aktivitet 90 

Dumper Volvo A35 100 % aktivitet 103* 

Hjullastare Volvo 220H 100 % aktivitet 109* 

Hjullastare Volvo 220G 100 % aktivitet 109* 

Lastbilstransporter 20 rörelser/dag 99 

Bergborr Atlas Copco D9 80% aktivitet  

(48 minuter per timme) 

123* 

Skutknackning 50% aktivitet  

(30 minuter per timme) 

116* 

 

Maskinutrustning enligt tabell 2 har modellerats i bullerberäkningarna kombinerat med 

uppgifter om drift i bergtäkten. 

I beräkningarna har vi antagit att alla krossar är i full drift hela arbetstiden dagtid.  

Ljudemissionsdata för bergborren gäller full drift under borrning och av erfarenhet så 

vet vi att borrning förekommer c:a 80 % av arbetstiden. Övrig tid används till att flytta 

bergborren till nya borrhål och då kör man bara kompressorn som ligger c:a 10 dB 

under borrljudet. Borrning beräknas ske ca 2-3 gånger per år. 

Vad det gäller ljudemissionsdata från hjullastare och grävmaskinen så gäller dessa 

fullgasmoment i samband med lastning. Övrig tid kör man dessa i tomgång eller i 

transport då ljudemissionen är c:a 10 dB lägre. I beräkningarna har vi antagit att man 

kör med fullt gaspådrag maximalt 50 % av arbetstiden. Ljudemissionsdata från 

skutknackningen gäller maximalt ljud då full knackning av sten på mark pågår. För 

den dimensionerande tidsenheten om en timme enligt rapport 6538 har det i 

beräkningarna antagits att skutknackning förekommer upp till maximalt 50 % av 

arbetstiden. Skutknackning beräknas ske ca 10 dagar per år. 

Antagen hastighet för lastbilstrafik innanför verksamhetsområdet har satts till 40 km/h 

för att räkna ett värsta fall, skyltad hastighet på sträckan är 20 km/h. Lastbilstrafiken 

har beräknats köra mellan den nordvästra och den nordöstra delen av kalkbrottet. 

Lastbilstrafik till och från kalkbrottet på vägar utanför verksamhetsområdet har 

presenterats i annan rapport. 
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5.1 Mätobjekt 
 

 

Figur 2. Hjullastare av typ Volvo 220 H 

 

Figur 3. Dieselaggregat GenSet MG231-SY 

 

BILAGA E.2.a



 

 

RAPPORT  

 

Datum: 2018-12-19  746940 Rapport. Kontroll av externt industribuller från kalkbrott, Klintebys  

Sida 8 (14) 

 

 

Figur 4. Sikt av typ Explorer 1800 

 

Figur 5. Sikt Frontier 

 

 

Figur 6. Mobilt krossverk med kross och sikt. 
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Figur 7. Dumper av typ Volvo A25 

 

Figur 8. Lastbil Volvo. 
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Figur 10. Senaste flygfoto över verksamheten. Stationära källor är placerade efter hur de var 
placerade vid platsbesöket i maj 2018. Hjullastare och dumper har antagits röra sig över hela 
täktbotten. 
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6 Beräkning av externt industribuller från 
kalkbrottet 

Beräkningsgången kan kort beskrivas enligt följande: 

- Digitalt kartunderlag, över täktområdet och dess omgivning har använts som 

grunddata i programmet. Utgående från kartunderlaget har samtliga betydande 

externbullerkällor matats in i kartans koordinatsystem. 

- Bullerkällornas utstrålade ljudeffektnivå har lagts in som källdata. 

- Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och byggnader som befinner sig i 

närheten av källorna samt utefter ljudets utbredning i omgivningen. Detta innebär att 

eventuella ljudreflektioner eller skärmningar som påverkar ljudutbredningen från 

respektive källa räknas in automatiskt. 

- Övriga ljuddämpande parametrar som ingår i beräkningen är dämpning på grund av 

avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark), 

vegetationsdämpning samt skärmning på grund av olika byggnader i området. 

- Resultatet redovisas som beräknade totala ljudimmissionsnivåer vid mottagarpunkt 

samt som så kallade bullerspridningskartor i färg där nivågränser i steg om 5 dBA 

redovisas. 

1.1 Beräkningsmetod 

Beräkningarna av buller från täktverksamheten är baserade på en gemensam nordisk 

modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Kragh J, Andersen B, Jacobsen 

J: ”Environment noise from industrial plants. General prediction method.” Lydtekniskt 

laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982).  

Beräkningarna genomförs i oktavband och avser ett s.k. ”medvindsfall”, dvs. 

vindriktning från källa till mottagare (± 45°). Som hjälpmedel har använts 

datorprogrammet SoundPlan ver. 7.4 där ovanstående beräkningsmodell ingår. 

Beräkningsmodellens noggrannhet ligger inom ca +/- 2 dBA. 

1.2 Beräkningspunkter 

Utvalda beräkningspunkter (6 st.), se figur 2 utgörs av de närmaste 

bostadsfastigheterna i täktens omgivning. Avstånd från brytgräns till närmaste bostad, 

BP2 Klinte Hunninge 1:12 är ca 500 m.  

1.3 Beräkningsfall - Brytskeden 

Beräkningar av externt industribuller har indelats i 3 st. olika beräkningsfall. I 

verksamheten ingår vanligtvis utlastning av krossat bergmaterial och transport av 

material med lastbilar. Borrning och skutknackning utförs mer tillfälligt. I följande 

beräkningssituationer har den vanliga utlastningsverksamheten kombineras med 

borrning eller skutknackning. 

Beräkningsfall 1 – Normal drift 

Beräkningsfall 2 – Normal drift + borrning 

Beräkningsfall 3 – Normal drift + skutknackning 
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Antagna maskinplaceringar visas i figur 3-6. Observera att för beräkningsfall 2 i 

beräkningarna antas att borrning kan ske hela vägen längst ut mot gränsen och på 

samma höjd som dagens situation. 

7 Verksamhetsområde och villkorspunkter 
Förväntade ljudnivåer från befintlig och ansökt verksamhet inom SMA Mineral AB:s 

berg- och moräntäkt har beräknats i 6 st. beräkningspunkter vid närmaste bostäder i 

omgivningen runt om täkten, se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Karta över kalktäktens läge med beräkningspunkter i omkringliggande bebyggelse. 

• BP1 – Klinte Stora Snögrinde 1:13 

• BP2 – Klinte Hunninge 1:12 

• BP3 – Klinte Tyrvalds 1:51 

• BP4 – Klinte Stora Snögrinde 1:7 

• BP5 – Klinte Svarvare 1:3 

• BP6 – Klinte Lilla Snögrinde 1:50 
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8 Resultat 
Resultatet av beräkningarna redovisas som den högsta ekvivalenta ljudtrycksnivån i 

dBA som kan uppstå vid närmaste bostäder vid verksamhet.  

Beräkning som baseras på verksamhet enligt ovan har gjorts. Beräknade värden 

baseras på aktivitet kl. 06-18 och har utvärderats över 12 timmar, vilket innebär att 

alla maskiner körs samtidigt för att täcka in ett värsta möjliga driftsfall. 

I följande tabell redovisas de ekvivalenta ljudtrycksnivåerna, LAeq (dBA) vid brytning i 

nuläget vid de 6 närmaste bostäderna. För respektive beräkningspunkts orientering, se 

Figur 9. 

 

Tabell 2. Beräknade ljudnivåer i beräkningspunkterna. Beräknade värden dagtid baseras på 
aktivitet kl. 06-18 och har utvärderats över 12 timmar, vilket innebär att alla maskiner körs 
samtidigt för att täcka in ett värsta möjliga driftsfall. Kväll kl. 18-22 och Natt kl 22-06 pågår 
ingen aktivitet vid kalkbrottet. 

BERÄKNINGS-

PUNKT 

Beräknad ekvivalent 

ljudnivå, LAeq,(dBA) 

 

Normal drift 

 

DAGTID 

kl. 06-18 

Beräknad ekvivalent 

ljudnivå, LAeq,(dBA) 

 

Normal drift  

+ borrning 

DAGTID 

kl. 06-18 

Beräknad ekvivalent 

ljudnivå, LAeq,(dBA) 

 

Normal drift  

+ skutknackning 

DAGTID 

kl. 06-18 

BP1 Klinte Stora 

Snögrinde 1:13 
40√ 46√ 40√ 

BP2 Klinte 

Hunninge 1:12 
39√ 41√ 40√ 

BP3 Klinte 

Tyrvalds 1:51 
47√ 49√ 48√ 

BP4 Klinte Stora 

Snögrinde 1:7 
42√ 47√ 42√ 

BP5 Klinte 

Svarvare 1:3 
37√ 46√ 37√ 

BP6 Klinte Lilla 

Snögrinde 1:50 
27√ 38√ 28√ 

Bullerkrav 50 50 50 

Bilaga 1 2 3 

√ indikerar godkänt värde 

× indikerar överskridande av riktvärde 

Anm. SMA Mineral AB klarar riktvärdena för externt industribuller vid drift dagtid 

(gällande bullerkrav) enligt angivna driftsförutsättningar.  

Resultaten redovisas även som bullerutbredningskartor i bilaga 1. 

9 Slutsats och kommentarer 

9.1 Befintlig verksamhet 

SMA Mineral AB:s kalkbrott på Klintebys 1:4 klarar riktvärdena för externt 

industribuller vid normal drift dagtid enligt angivna driftsförutsättningar. 
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Även vid borrning eller skutknackning klaras riktvärdena för externt industribuller vid 

normal drift dagtid. 

De beräknade värdena som presenteras i Tabell 2 är beräknade med all kross- och 

sorteringsverksamhet tillhörande kalkbrottet pågående från kl. 06-18. 

 

  

 

 

Akustiska nyckeltal 

Decibelbegreppet är ett logaritmiskt begrepp. Detta innebär bl. a. att vid addition av 

två lika starka bullerkällor så ökar ljudnivån med 3 dBA. När det gäller upplevelsen 

av skillnaden i ljudnivå för bredbandigt buller, det vill säga buller som har ett brett 

frekvensinnehåll, kan följande anges: 

 

±3 dBA upplevs som en knappt hörbar förändring. 

±8-10 dBA upplevs om en fördubbling/halvering av ljudet. 

 

Ett exempel på sådant bredbandigt buller är byggbuller utomhus. Observera dock 

att varje dB(A) påverkar störningen. 

 

Ekvivalent ljudnivå 

Bullerkraven är angivna som maximalt tillåten ekvivalent ljudnivå. Ekvivalent 

ljudnivå är ett energimedelvärde, vilket innebär att om produktionstiden minskas till 

hälften (4 timmar istället för 8 timmar) så sjunker den ekvivalenta ljudnivån 3 dB 
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